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येशू – सवाांचे स्वागत करतो!

आपल्या कौटुंमिक वाढीसाठी 7 मिमिटे.
फफटिेस.फे थ.फि

www.family.fit
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हे खूप सोपे आहे!
7 मिमिटाुंसाठी कटुंिला एकमित करा:

सफिय व्हा

4 मिमिटे

मवश्ाुंती आमण
चचाा 3 मिमिटे

फिवस 1

िपी ररले

िाका 2:13-17 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 2

पाय वर करूि िड्या
िारा

िाका 2:13-17 वाचा
आमण चचाा करा

फिवस 3

शेपूट पकडा

िाका 2:13-17 वाचा
आमण चचाा करा

‘हा ििष्य येशू कोण आहे’ हे जाणूि घेत असताुंिा िाका च्या
कथेतील प्रवासाची मह सरुवात आहे. हे पमवि शास्त्रात िाका
2:13-17 िध्ये सापडते
हे सोपे आहे! कोणतीही मवशेष उपकरणे िाहीत. फक्त िजा
आमण िक्त ििाची भाविा!

पमस्तकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृ पया अटी व शती
वाचा.
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फिवस 1
सफिय व्हा
िपी ररले
सिारे 10 िीटर लाुंिीचा िागा तयार करा.
ही ररले जोड्याुंिध्ये करा. प्रत्येक जोडीतील एक व्यक्ती िपी
आमण लाुंि उड्याुंचा िि करतो तर िसरा व्यक्ती सरवातीच्या
रठकाणवर सपरिॅिचा सराव करतो. टॅग करा आमण रठकाणे
अिलाििल करा.
प्रत्येकी चार ते सहा फे री करा.
https://youtu.be/YxACO9-xYWg

मवश्ाुंती आमण चचाा
येशू किीतकिी योग्यतेच्या व्यक्तीचे स्वागत करतो
अशा वेळेिद्दल िोला जेव्हा तम्हाला कोणी तरी
ओळखल्यािद्दल, तम्हाला आश्चया झाला.
 त्याुंिी काय म्हटले ककुं वा काय के ले? आपल्याला कसे वाटले?
िाका 2:13-17 वाचा.
येशू एक लोकमप्रय व्यक्ती होता. लोकसििाय त्याच्याभोवती
गिी करीत होता. तरीही, तो एका व्यक्तीसह िोलण्यासाठी
थाुंिला: लेवी, एक असािान्य जकातिार.
 आपण लेवी असता तर आपल्याला कसे वाटले असते?
िेवाशी गप्पा िारा: िेवाचे आभार िािा की तो िररोज तिची
िखल घेतो. आपल्या िेहिीच्या गटािध्ये िसलेल्या लोकाुंवर
लक्ष िेण्यास आमण त्याुंिा प्रोत्सामहत करण्यास त्याला तिची
िित करण्यास साुंगा.
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फिवस 2
सफिय व्हा
पाय वर करूि िड्या िारा
आपल्या हाताुंवर आपले वजि िेऊि खचीवर िडी करा. जसे
आपण िडी िारता, तेव्हा जमििीवरूि एक पाय वर करा.
वैकमल्पक पाय.
10 वेळा पिरावृत्ती करा आमण मवश्ाुंती घ्या. पन्हा करा.
https://youtu.be/KKSmes5lMZ0

मवश्ाुंती आमण चचाा
येशू लोकमप्रय िसलेल्याुंचे स्वागत करतो


कटूुंिाच्या पाटीत तम्ही कोणाला आिुंमित कराल?

िाका 2:13-17 वाचा.
लोकाुंच्या िोि याद्या तयार करा: जयाुंिा जग लेमवसारखे
'अयोग्य' म्हणते आमण जे 'लोकमप्रय' आहेत.


येशूिे एका जकातिारचे आिुंिण का स्वीकारले असे
तम्हाला वाटते?

िेवाशी गप्पा िारा: िेवा आम्हाला आपल्या घरात प्रत्येकाचे
स्वागत करता यावे यासाठी तू आिची िित कर.
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फिवस 3
सफिय व्हा
शेपटू पकडा
प्रत्येक जण शेपूट म्हणूि िागील िाजूस गुंडाळलेला स्काफा ककुं वा
लहाि टॉवेल घालतो. आपले स्वत: चे रक्षण करत असतािा
जास्तीत जास्त शेपट्या जिा करणे हे ध्येय आहे. आपण आपली
शेपूट गिावल्यास, पाच पश-अप करा आमण खेळ सरू ठे वा.
िजा करा!
https://youtu.be/D7En4-s1laE

मवश्ाुंती आमण चचाा
येशू आपल्याला आपण खरोखर कोण आहोत हे
िशामवतो


1 ते 10 च्या प्रिाणात, इतर लोकाुंच्या तलिेत आपण
फकती चाुंगले आमण पाि आहात?

मार्क 2:13-17 वाचा.
आपल्याकडे जे काही उपलब्ि आहे त्याचा वापर करूि प्रत्येक
व्यक्तीचे आरोग्य तपासा (थिाािीटर, हृिय गती, मव्हजयअल चेक
इत्यािी).


येशू कोणाच्या िितीसाठी आला असे त्यािे म्हटले?

िेवाशी गप्पा िारा: िेवा, आम्ही सवा तटलेले, पापी आमण तझी
गरज असलेले लोकुं असताुंिा सद्धा तू आिचे स्वागत करतो,
यासाठी तझे िन्यवाि. इतर लोकाुंचे तशाच प्रकारे स्वागत
करण्यात आिची िित करा.
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आठवड्याचे शब्ि
िाका 2:13-17 (एिआयव्ही) येथे आपल्याला हे शब्ि मविािूल्य
ऑिलाइि िायिलिध्ये सापडतील.

पमवि शास्त्रातील उतारा – िाका 2:13-17
(एिआयव्ही)
तो तेथूि मिघूि सिद्रफकिाऱ्यावर गेला आमण
सगळा लोकसििाय त्याच्याजवळ आला तेव्हा
त्यािे त्याुंिा मशक्षण फिले. तेथूि जात असताुंिा
त्याला अल्फीचा िलगा लेवी जकातीच्या
िाक्यावर िसेलल
े ा फिसला व त्याला त्यािे
म्हटले, िाझ्यािागे ये; तेव्हा तो उठू ि
त्याच्यािागे गेला.
िुंतर असे झाले की, तो त्याच्या घरी जेवावयास
िसला; तेथे िरे च जकातिार व पापी लोकमह
येशू व त्याचे मशष्य ह्ाुंच्या पुंक्तीस िसले. कारण
ते पष्कळ असूि त्याच्यािागे आले होते. तेव्हा
परुशयाुंतील शास्त्री ह्ाुंिी त्याला जकातिार व
पापी लोक ह्ाुंच्यािरोिर जेवताुंिा पाहूि
त्याच्या मशष्याुंस म्हटले, हा जकातिार व पापी
लोक ह्ाुंच्यािरोिर का जेवतो?
हे एकू ण येशू त्याुंिा म्हणाला, मिरोग्याुंस वैद्याची
गरज िसते, तर रोग्यास असते; िी मितीिािास
िव्हे तर पाप्याुंस िोलाववयास आलो आहे.
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आरोग्य टीप
िररोज परे शी झोप घ्या.
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अमिक िामहती
आम्ही आशा करतो की आपण फॅ मिली.फफट जलिचा आिुंि
घेतला असेल. जगभरातील स्वयुंसेवकाुंिी हे एकि के ले आहे. हे
मविािल्य आहे!
आपल्याला https://family.fit सुंकेतस्थळावर सुंपूणा
फॅ मिली.फफट सिे आढळतील. https://family.fit/ इतराुंसह
सािामयक करा.
फॅममली.फफट यूट्यूब® चॅिल
े वर मव्हमडओ मिळवा
आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा:

जर आपण हे आपल्या भाषेत अिवाफित
के ले असेल तर कृ पया ते
info@family.fit वर ईिेल करा जेणे
करूि ते इतराुंसह सािामयक के ले जाऊ
शकते.
जामहरात मव्हमडओ

िन्यवाि.
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मियि आमण अटी
या स्त्रोताचा वापर करण्यापूवी िहत्त्वपूणा करार
या स्त्रोताचा वापर करूि आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार
आिच्या अटी आमण शती https://family.fit/terms-and-conditions ला
सहिती िेता. हे आपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवाांद्वारे या
स्त्रोताचा वापर मियुंमित करतात. कृ पया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि
करणारे सवाांिी या अटी आमण शती पूणापणे स्वीकारल्या आहेत याची खािी
करा. आपण या अटी आमण शती ककुं वा या अटी व शतींच्या कोणत्याही
भागाशी सहित िसल्यास आपण हे स्त्रोत वापरु िये.
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